
Miro 955® – tekee työn nopeammin, 
helpommin ja tehokkaammin.

  “Työssäni maalarina 
hion päivittäin  
seinä- ja kattopintoja 
avaimet käteen  
–taloissa. Testasin Miro 
955 –hiomakonetta 
neljän kuukauden 
ajan eikä hiontatyö 
ole sen jälkeen ollut 
entisenlaista: isojenkin 
pintojen hionta 
sujuu helposti ja 
kevyemmin. Miron pitkä varsi yhdistettynä hyvään 
painonjakaumaan helpottaa työtä. Miro on minun 
valintani hiontatyöhön.”

Fredrik Bengs, Finland

Quality from start to finish

Miro 955®
 

Drywall Sander
– täydellinen hiomatyökalu  

tehokkaaseen seinien  
ja kattojen hiontaan
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Tekniset tiedot Miro 955®
Drywall Sander

Miro 955®-S 
Lyhytvartinen

Jännite 230 V / 50–60 Hz 230 V / 50–60 Hz

Kierrosluku ilman kuormitusta 650–1,600/min 650–1,600/min

Kierrosluku kuormitettuna 280–950/min 280–950/min

Teho 550 W 550 W

Äänenpainetaso LpA 91 dB 91 dB

Äänitehotaso LwA 102 dB 102 dB

Nettopaino 4.7 kg 3.7 kg

Käsitärinä 3.2 m/s2 3.2 m/s2

Varren pituus 1.5 m 1.0 m

Pyörön halkaisija 225 mm 225 mm

Miro 955®



Miro 955® – erittäin tehokas ja samalla helppokäyttöinen

Mirkan Miro 955 –hiomakone on kehitetty 
tehokkaaseen ja nopeaan seinien ja kattojen  
hiontaan. Myös hiojan parasta on ajateltu,  
sillä Miro 955 on erittäin käyttäjäystävällinen.

Miro 955®– ulottuva hiomakone  
seinien ja kattojen hiontaan

•   Hiomapään alustan ja 
välilaipan avoimempi 
rakenne on optimoitu 
Ø 225 mm:n Abranet-
pyöröä varten.

•  Vankka ja kestävä 
rakenne.

•  Hyvä painonjakauma. 

•  Valikoimassa 
sekä lyhyt- että 
pitkävartinen malli 
(1.0 m ja 1.5 m).

•  550 W:n moottorissa 
pehmeä käynnistys.

•  Säädettävä nopeus.

•  Hiiliharjat vaihdetaan 
ulkopuolelta, 
moottorikoteloa ei tarvitse 
avata > säästää aikaa, 
vähemmän käyttötaukoja.

Toimitussisältö

Miro 955® + Abranet® = tehokasta hiontaa

Stop 
      pölylle

Miron kanssa suosittelemme 
käyttämään Mirkan 225 mm:n 
Abranet-pyöröjä. 
Abranetin ainutalaatuisen 
verkkorakenteen ansiosta 
pyöröt eivät tukkeudu ja voit 
hioa pitkään samalla pyöröllä. 
Abranetilla saat myös parhaan 
hiomatuloksen sekä parhaan 
pölynpoiston.

•  MIRO 955® tai MIRO 955®-S -hiomakone 225 mm

•  Pölynpoistoletku 4 m

•  Kahva

•  Välilaippa 225 x 17 mm, 8 + 1 reikää medium

•  Välilaippa 225 x 22 mm, 8 + 1 reikää medium

•  1 Abranet-pyörö 225 mm, karkeus 120

•  6 tarraremmiä

•  Käyttöopas

•  Kuljetuslaukku


